KONINKLIJKE SPORTING F.C. HAREN V.Z.W.
INTERN REGLEMENT
Algemeen :
Deze richtlijnen hebben tot doel de werking van onze voetbalvereniging op een sportieve
wijze te aanzien. De club staat open voor iedere sportieveling, zonder enig voorbehoud van
afkomst, godsdienst en overtuiging, die de voetbalsport wenst te betwisten.
De tekst werd opgesteld en goedgekeurd door de leden van de Raad van Bestuur en wordt aan
ieder lid van onze club alsook aan iedere nieuwe aangeslotene bezorgd.

Artikel 1 :
Dit reglement is van toepassing op elke persoon die een aansluitingskaart bij onze club heeft
ondertekend. Koninklijke Sporting FC Haren is aangesloten bij de Koninklijke Belgische
Voetbalbond (KBVB) en respecteert hierdoor het bondsreglement. Door zijn aansluiting is
elk lid automatisch verplicht de bondsregels na te leven.

Artikel 2 :
Het reglement is ter beschikking van elk volwassen en minderjarig lid (en zijn ouders of
wettelijke voogd) en is van toepassing vanaf 01 maart 2005. Elk lid is verplicht een
aansluitingskaart te ondertekenen. Bij de aansluiting dient men te bevestigen bij geen andere
club een aansluitingskaart te hebben ondertekend. Eventuele overgangskosten zullen aan het
lid worden verhaald (overkomst van andere club).
Een medisch attest, waarin vermeld staat dat de voetbalsport mag worden beoefend, dient bij
de inschrijving te worden voorgelegd. De kosten van een medische controle vallen ten laste
van de aangeslotene (ouders of voogd).
Bij de ondertekening van de aansluitingskaart dient elk lid hiervan kennis te nemen en de
inhoud te onderschrijven.
Artikel 3 :
Behoudens een schriftelijke afwijking, beslist door de Raad van Bestuur, is het de leden niet
toegestaan beslissingen te nemen of verbintenissen aan te gaan met derden. Dit kan enkel
gebeuren door de bestuurder (s), conform de verantwoordelijkheden binnen de club. De club
is bijgevolg niet verantwoordelijk voor financiële gevolgen, ongevallen voortspruitend uit
diefstal, onachtzaamheid, brand, heirkracht, vandalisme waarvan een lid of derde het
slachtoffer is door het niet naleven van het reglement.
Het is de leden eveneens niet toegestaan activiteiten, uit eigen initiatief te organiseren
(vriendenwedstrijden, trainingen of andere) zonder goedkeuring van de Raad van Bestuur.
Het lid respecteert tevens de richtlijnen dewelke hij hiervoor heeft ontvangen ; bij niet
naleving zullen er sancties worden getroffen, cfr. de reglementen van de K.B.V.B.
Artikel 4 :
Elk lid zal genieten van een tussenkomst van het « Federaal Solidariteitsfonds van de
K.B.V.B. » tegen lichamelijke letsels opgelopen tijdens officiële wedstrijden en trainingen.
Het is wel noodzakelijk dat hiervoor het officiêle document « aangifte van ongeval KBVB »
wordt ingevuld en daarna aan het secretariaat wordt bezorgd binnen de vermelde termijn. Na
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het genezingsattest, door de geneesheer ingevuld, te hebben ontvangen van de betrokken
speler, zal de gerechtigde correspondent van de club dit document, samen met de bewijzen
van de onkosten, overmaken aan het Federaal Solidariteitsfonds. Het is dit fonds dat bepaalt
welk bedrag er zal worden uitbetaald (= verschil tussen het plafond van het RZIV en het
bedrag uitbetaald door het Ziekenfonds).
De club kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de ongevallen behalve wanneer zij
zwaar in de fout is gegaan. Vermits niet alle kosten worden gedekt, is het aangeraden nog een
persoonlijke sportvezekering af te sluiten.
Artikel 5 :
Elke aangeslotene is verplicht het lidgeld (bedrag bepaalt door de Raad van Bestuur) te
betalen bij het begin van elk voetbaljaar. Het clubbestuur is niet verplicht dit bedrag terug te
betalen wanneer het lid de voetbalsport niet mer wenst uit te oefenen ingevolge ziekte,
ongeval, medisch advies, beslissing ouders / voogd ; er is ook geen terugbetaling wanneer de
club beslist dat de aangeslotene geen recht meer heeft op zijn lidmaatschap bij onze club.
Bij het niet betalen van de som kan er worden beslist de speler te verbieden bij onze club nog
aan te treden.

De plichten van de leden

Artikel 1 :
De leden van de Raad van Bestuur en leden van de V.Z.W., dienen zich te schikken naar
de clubstatuten dewelke zij hebben opgesteld, goedgekeurd en ondertekend en waarvan zij
een kopie ter beschikking hebben.

Artikel 2 :
De trainers dienen in alle omstandigheden onze club op een sportieve manier te
vertegenwoordigen en dit zowel tijdens de trainingen, alle wedstrijden en andere
manifestaties. Hij werkt samen met zijn afgevaardigde om zijn ploeg in alle opzichten te
begeleiden :









Tijdens de trainingen
Officiële en vriendschappelijke wedstrijden
Ziet er op toe dat er steeds een permanentie in de kleedkamer is (ook op verplaatsing)
Neemt mogelijke disciplinaire maatregelen, mits akkoord van de raad van bestuur ;
Draagt zorg voor het ter beschikking gesteld materieel
Zorgt ervoor dat zijn spelers er een sportieve houding op nahouden
Steunt de door de club georganiseerde activiteiten
Zoals reeds eerder werd vermeld mogen er geen wedstrijden worden georganiseerd
zonder het akkoord van het bestuur en de voetbalbond
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Artikel 3
De afgevaardigden worden « benoemd » door het clubbestuur ; zij dienen bovendien een
aansluitingskaart te ondertekenen.
Deze persoon moet er op toezien dat :








Hij/zij, samen met de oefenmeester, instaat voor de organisatie van zijn ploeg
De geselecteerde spelers worden verwittigd voor het betwisten van de wedstrijden
Er een permanentie in de kleedkamers is (ook op verplaatsing)
Hij/zij de scheidsrechter ontvangt alsook de bezoekende ploegen
Het scheidsrechtersblad correct wordt ingevuld en draagt zorg voor de administratieve
taken tijdens de wedstrijden
Het ter beschikking gesteld materieel correct wordt behandeld en betoond steeds een
sportieve houding
Het speelveld, tijdens de thuiswedstrijden, in orde is (vb. Belijning, ed.)

Bij eventuele klachten, die door een bevoegde bondsinstantie wordt behandeld, is hij/zij de
enige officiële vertegenwoordiger van de club. Wanneer hij/zij de club niet kan
vertegenwoordigen, brengt hij het secretariaat hiervan op de hoogte.
Opmerking voor zowel trainers als afgevaardigden :
Er worden geen spelers opgesteld dewelke geen aansluitingskaart hebben ondertekend of
mogelijk geschorst zijn. Tevens dient de wachttijd bij een nieuwe aansluiting te worden
gerespecteerd (= +/- 10 werkdagen).

Artikel 4
De spelers :












Dienen allen een aansluitingskaart te hebben ondertekend
Dienen jaarlijks hun lidgeld te betalen
Zij respecteren en aanvaarden het reglement van de Voetbalbond alsook het
clubreglement
Aanvaarden de belissingen van het bestuur, trainers en afgevaardigden
Dragen zorg voor het materieel (uitrustingen, ballen, ….) en lokalen
Zijn tijdig aanwezig op trainingen, wedstrijden (min. 30min.) en verwittigen bij belet
(ziekte, ….)
Nemen een sportieve houding aan voor, tijdens en na de wedstrijden, trainingen en dit
ook op verplaatsing tegenover de bestuursleden, trainers, afgevaardigden, supporters,
tegenstrevers en scheidsrechters
Staan in voor de schade dewelke zij eventueel aanrichten aan de installaties van het
voetbalterrein waar hun wedstrijd / training plaats vindt.
Onthouden zich van het roepen van racistische of opruiende taal en godsdienstige
slogans ; dit geldt ook tijdens de wedstrijden waarop zij als toeschouwers aanwezig zijn
Hebben tijdens de wedstrijden hun identiteitskaart bij en betalen de boete bij het vergeten
ervan
Zijn ter beschikking van de bondsinstanties bij het voor komen van klachten of de
uitspraak ervan
3






Betalen de boetes voor het krijgen van gele of rode kaarten
Houden hun persoonlijke voetbalkledij alsook deze van de club en het ter beschikking
gestelde materieel in een ordentelijke staat
Nemen deel aan de trainingen / wedstrijden zonder onder invloed te zijn van alcohol,
verdovende middelen
Roken niet in de kleedkamers of neutrale zone

Artikel 5
De ouders :







Zijn sportief tegenover de clubverantwoordelijken, tegenstrevers en scheidsrechters
tijdens het bijwonen van de wedstrijden
Staan hun kinderen bij tijdens de wedstrijden en trainingen en dit in de mate van het
mogelijke ; zij steken de trainer en afgevaardigde een handje toe (vervoer, ed.)
Aanvaarden de beslissingen van het clubbestuur, trainers en afgevaardigden :
ploegopstelling, vervangingen, ….
Worden uitgenodigd om deel te nemen aan de clubactiviteiten dewelke worden
georganiseerd
Aanzien de clubverantwoordelijken niet als opvangpersonen van hun kinderen
Hebben geen toegang tot de kleedkamers en dit voor, tijdens en na de wedstrijden alsook
niet in de neutrale zones van het terrein

Discipline gedurende trainingen en wedstrijden
Het is de trainers toegestaan tijdens de trainingen naar de kleedkamers te sturen wegens
onaanvaardbaar gedrag of hen tijdens de wedstrijden van het veld te halen. Deze beslissing
kan als straf voldoende zijn of de trainer kan, na overleg met het bestuur, een bijkomende
sanctie uitspreken.



Gele kaart : als straf voldoende (bondsreglement) ; de resulterende fianciële boete valt ten
last van de speler ; indien de feiten te zwaar zijn, kan er een bijkomende straf worden
uitgesproken
Rode kaart : 2 gele kaarten = uitsluiting en als straf voldoende
Bij onsportief gedrag tegenover de tegenpartij, supporters , scheidsrechter of clubleden
moet hij de uitgesproken straf (Bondscomité) aanvaarden ; de boete moet worden betaald
en het bestuur kan de straf nog verzwaren

Het is het clubbestuur (zie organigram) dat bij onze voetbalvereniging optreedt als
« disciplinair comité ».

Punten dewelke in huidig reglement niet voorkomen kunnen worden toegevoegd na
beraadslaging tussen de leden van de Raad van Bestuur.
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De Raad van Bestuur :

Roger LIBERTON
Ere-Voorzitter

Didier SMET
Ondervoorzitter

Peter VAN HOUT
Voorzitter

Jan VAN HOUT
Gerechtigd Correspondent

Marc VAN HOLSBEEK Willy SIMON
Penningmeester
Secretaris-Jeugdvoorzitter

Christian DE COEN
Bestuurder

Jean VANBEVER
Bestuurder

Kopie : leden van de VZW en alle trainers en afgevaardigden.
NB : aansluitingskaart dient gelezen te worden als aansluitingsformulier
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